
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune 
 
Arkivsak: 23/67 
Møtedato/tid: 15.02.2023 kl 09:00 – 11.45 
Møtested: Kommunestyresalen 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Anne Lise Grande Vollan, leder   
Asbjørn Hagerup   
Astrid Marie Bakken   
Wenche Frogn Sellæg   
Geir Ekker   
 
Forfall: 

 

   
   
   
   
   
 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS 
Trond Stenvik, kommunedirektør, sak 01/23 
Marit Ingunn Holmvik, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/23 Orientering fra administrasjonen 
02/23 Forvaltningsrevisjon - Tverrsektorielt samarbeid- sårbare barn og unge 
03/23 Besøk på kommunal enhet 
04/23 Oppfølging av saker 
05/23 Kontrollutvalgets årsrapport 2022 
06/23 Referatsaker februar 2023 
07/23 Godkjenning av protokoll 
 
 
 
 
  



Sak 01/23 Orientering fra administrasjonen 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 15.02.2023 01/23 
 
Forslag til vedtak: 
Den gitte informasjon tas til orientering 
  
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte om: 
•Rutiner for informasjon til folkevalgte organ om statlige tilsyn, oppfølging og lukking av avvik 
m.v. 
•Rapportering etter kommunelovens § 25-2 om internkontroll; hvordan er denne tenkt lagt 
opp? 
•Evt. det som kommunedirektøren ser som naturlig å utfylle orienteringen med vedr. 
internkontroll.. 
 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Den gitte informasjon tas til orientering       

 
Sak 02/23 Forvaltningsrevisjon - Tverrsektorielt samarbeid- sårbare barn 
og unge 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 15.02.2023 02/23 
 
Forslag til vedtak: 
1.Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten Tverrfaglig samarbeid - 
sårbare barn og unge datert 06.02.23. 
2. Revisor anmodes å presentere rapporten i kommunestyret. 
3..Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:  
1.Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Tverrfaglig samarbeid - sårbare barn og 
unge til orientering. 
 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger: 

• Stafettloggen gis økt fokus  
• Å aktivisere flere mulige parter i bruken av stafettloggen 

 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren innen 08.09.23 om skriftlig rapport til 
kontrollutvalget på hvordan anbefalingene er fulgt opp.  
  
 
Behandling: 
Møtet ble lukket med hjemmel i KL § 11-5 2. ledd, jfr. Fvl. §13 1.ledd nr. 1, under revisors 
orientering og presentasjon av rapporten.  
 
Revisor besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
 
Enstemmig. 
 
Vedtak: 
1.Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten Tverrfaglig samarbeid - 
sårbare barn og unge datert 06.02.23. 
2. Revisor anmodes å presentere rapporten i kommunestyret. 
3..Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:  



1.Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Tverrfaglig samarbeid - sårbare barn og 
unge til orientering. 
 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger: 

• Stafettloggen gis økt fokus  
• Å aktivisere flere mulige parter i bruken av stafettloggen 

 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren innen 08.09.23 om skriftlig rapport til 
kontrollutvalget på hvordan anbefalingene er fulgt opp.         

 
Sak 03/23 Besøk på kommunal enhet 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 15.02.2023 03/23 
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten nærmere forslag til vedtak. 
  
Behandling: 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget gjennomfører besøk på  Overhalla Barne- og Ungdomsskole(OBUS) ifb. 
med sitt møte 06.06.23. 
 2. Besøket gjennomføres i tråd med skissert opplegg. 
 
Omforent forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget gjennomfører besøk på  Overhalla Barne- og Ungdomsskole(OBUS) ifb. 
med sitt møte 06.06.23. 
 2. Besøket gjennomføres i tråd med skissert opplegg.      
 
Sak 04/23 Oppfølging av saker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 15.02.2023 04/23 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Enstemmig 
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 

 
 
Sak 05/23 Kontrollutvalgets årsrapport 2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 15.02.2023 05/23 
 
Forslag til vedtak: 

1. Det framlagte forslaget til kontrollutvalgets årsrapport for 2022 vedtas. 
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 

             Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2022 til orientering 
  



Behandling: 
Enstemmig 
 
Vedtak: 

1. Det framlagte forslaget til kontrollutvalgets årsrapport for 2022 vedtas. 
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 

             Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2022 til orientering 
 

 
 
 
Sak 06/23 Referatsaker februar 2023 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 15.02.2023 06/23 
 
Forslag til vedtak: 
Referatene tas til orientering 
  
Behandling: 
Folkehelseprofil Overhalla 2023  og  oversikt planlagte statlige tilsyn 2023 ble delt ut i møtet. 
 
Enstemmig. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til orientering       

 
Sak 07/23 Godkjenning av protokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 15.02.2023 07/23 
 
Forslag til vedtak: 
Protokollen godkjennes 
  
Behandling: 
Protokollen gjennomgått i møtet. 
 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 
 
 


	Sakliste:

